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Webbmöte om samlingsöversyn   Mötesdatum: 2019-06-19 Mötestid: 13.00-14.00   Deltagare: 
 Alissa Andersson, Riksantikvarieämbetet 
 Andre Enkler, Norrtälje museer 
 Anna Fahlén, Statens museer för världskultur 
 Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet 
 Carola Häggström, Riksantikvarieämbetet 
 Emelie Svensson, Statens maritima och transporthistoriska museer 
 Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 
 Marika Bogren, Gotlands museum 
 Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum 
 Åsa Lindgren, Statens maritima och transporthistoriska museer  Den här gången valde vi temat: Samlingsöversyn för Riksantikvarieämbetets webbmöte om samlingsförvaltning. Syftet med mötet var att dela erfarenheter och tips. Här följer minnesanteckningar om vad som togs upp på mötet. Inledning om samlingsöversyn enligt Spectrum 5.0 Annika Carlsson från Riksantikvarieämbetet inledde med en kort redogörelse för vad som står om samlingsöversyn i Spectrum 5.0. Spectrum är en internationellt erkänd standard för samlingsförvaltning. Standarden består av 21 processer som kan ingå i ett museums samlingsförvaltning. Processerna beskriver vad ett museum bör kunna uppnå inom just den processen. Det finns också ett förslag på hur en rutin för  processen kan se ut och dokumenteras. Spectrum 5.0 finns än så länge bara på engelska, men kommer i svensk översättning inom kort. Spectrum 4.0 finns på svenska på Riksantikvarieämbetets webbsida.   I Spectrum 5.0 finns en ny process som heter Samlingsöversyn. På engelska kallas den för Collection review. Samlingsöversyn är enligt Spectrum: ”Att hantera och dokumentera alla formella bedömningar av museets samlingar som utförs enligt en fastslagen metod.” En översyn kan gälla både enskilda objekt och hela samlingar. En översyn kan göras internt i organisationen, men också med hjälp av externa experter, kollegor från andra museer eller allmänheten. Översynen kan ibland vara en startpunkt för en rationalisering av samlingen och kan resultera i 
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någon form av gallring. Samlingsöversynen kan också utföras för att öka förståelsen för samlingarnas betydelse och för att samla in mer kunskap. Översynen kan visa på osystematisk insamling som har resulterat i obalans i samlingarna. Man kan också med hjälp av samlingsöversynen hitta sätt att använda samlingar som idag används för lite. Samlingsöversynen används också ofta för att planera utställningar, samlingsvård, konservering och förvaring.  Det finns olika metoder för samlingsöversyn. I en översyn bedöms ofta objekt och samlingar efter ett antal kriterier som betygssätts efter en fastslagen skala. Genom att använda sig av en systematisk metod kan man samla in och spara sådana saker som: vilka objekt som bedömts, hur det gjordes, när det gjordes och vem som gjorde det. Resultaten går då att använda till det som var tänkt och kanske också till annat i framtiden. Olika typer av samlingsöversyn Mötesdeltagarna pratade om olika typer av samlingsöversyn. De flesta nämnde olika former av inventeringar. I Spectrum finns det separata processer för inventering, katalogisering, granskning och samlingsöversyn. Vid en inventering utför man bara en mycket översiktlig genomgång för att registrera den mest relevanta informationen om objekt och samlingar i databasen.   I konserveringssammanhang använder man sig ofta av inventering/översyn för att få en överblick över en samlings vårdbehov.  För att inte samlingsöversynen ska bli övermäktig behöver man hitta en metod och dela upp arbetet i mindre delar. Man kan behöva börja med en inventering av en del av samlingen och sedan gå in mer på översyn.  Samlingsöversyn kan användas för att försöka räkna ut hur stor yta som behövs när man planerar ett nytt magasin eller en mellanlagring. Det kan vara bra om man behöver ansöka om medel och visa på behov av ytor, personal, utrustning eller material.  I Riksrevisionens senaste granskning framkom det att de vill att de centrala museerna ska jobba mer med spårbarheten i samlingarna. Museerna bör även jobba med så kallad proveniensforskning, att kartlägga ett föremåls ursprung och historik. 
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Det kan finnas mycket oregistrerat material i museimagasin, ibland saker som inte packats upp på 30 eller 70 år. I de fallen handlar det kanske i första hand att få en översiktlig koll på vad man har, snarare än att få en djupare kunskap om tillstånd eller proveniens. Exempel på genomförd samlingsöversyn En av deltagarna nämner att man just nu håller på med samlingsöversyn av en samling som har stor spännvidd. Bara en bråkdel av föremålen är inlagda i museets samlingsdatabas. Ambitionen är att inventera och föra in hela samlingen i databasen för att få den uppordnad, samt för att inhämta viss kunskap. Museet har bara fått medel för två år. Planen är att under år ett göra en snabb grundinventering av hela samlingen, där bara det absolut nödvändigaste registreras. Med hjälp av befintlig personalstyrka borde man klara cirka 30 föremål per person och dag. Siffran har tagits fram efter erfarenheter från liknande tidigare inventeringsprojekt. Vid inventeringen ska också en första bedömning av om man tror att föremålet ska bevaras eller gallras registreras. Man kan också registrera om något inte har bedömts. År två tänker man gå in, mer i detalj, i databasen och kontextualisera och välja olika föremål för att förstå vad det är man har i samlingarna. De erfarenheter man har dragit hittills är att uppstarten av ett projekt kan ta tid. Andra problem som man kan stöta på är att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det kan ställa till det för planeringen. Det kan vara trångt och svårt att komma åt. Ibland kan man behöva vara flera som bär och lyfter. I det här fallet går det heller inte att vistas i magasinet hela året på grund av klimatet, utan man måste flytta till ett annat ställe under vinterhalvåret. Detta är en viktig synpunkt som man kan behöva ta med i planering av samlingsöversyn.  En annan mötesdeltagare har satt av en dag i veckan till inventering och på så sätt långsamt kommit framåt. Under tre år har alla oregistrerade föremål på så sätt kunnat inventeras. Anledningen var från början att man ville ha ett underlag inför en magasinsflytt. Föremålen rengjordes, fotades och skrevs upp på en excellista. Listan ska senare föras över till databasen. För att utföra inventeringen på ett bra sätt har en ganska stor arbetsyta behövts. Museet har haft nytta av inventeringen även vid gallrings- och i förvärvsprocesser, så att man till exempel inte tar in objekt som man redan har i samlingarna. Museet har också hittat nya spännande objekt som har ställts ut i basutställningen. En sak som de ångrar idag är att man inte från början skrev in någon typ av placering i inventeringen, då det ibland kan vara svårt att hitta tillbaka till specifika objekt.  
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Ett annat museum har minskat sin förvaringsyta eftersom man måste mellanlagra samlingarna i väntan på ett nytt magasin. Man har tagit in en konsult som har hjälpt till att räkna på åtgång av yta. Det gavs ingen tid att göra någon inventering och registrering innan flytten, utan museet får hoppas att alla samlingar får rum i de nya magasinen. Vid uppackning ska man rengöra objekt, placera dem på en hylla och registrera detta i databasen. Nästa steg blir att avgöra vad man skulle kunna gallra. Det kan finnas många bra-och-ha-saker som finns bland de vanliga samlingarna. Det går inte alltid att avgöra vad som har tagits in som föremål i samlingarna och vad som bara är reservdelar till fungerande maskiner som finns i samlingarna. Ambitionsnivån är att man ska få en samling som är så uppordnad att man vet vad man har, var objekten finns och att de har en post i databasen. Att hantera ohälsosamma ämnen vid en inventering/översyn En mötesdeltagare berättar att man hittat explosivt material vid en inventering, bland annat dynamit och gamla brandsläckare. De har då tillkallat polis, vilket bör göras vid dessa tillfällen. Även radioaktivt material har hittats.  Ett tips var att Flygvapenmuseet nyligen gjort en inventering av ohälsosamma ämnen. De kan ha bra erfarenheter av hantering för dem som ska inventera liknande samlingar. Marinmuseum i Karlskrona håller också på med en utredning kring farligt avfall. Se även Riksantikvarieämbetets Vårda väl blad och e-kurs om ohälsosamma ämnen. (länk nedan) Problem som kan uppstå vid samlingsöversyn 
 Förståelsen för samlingsförvaltning är inte alltid så stor i ledningen. Till exempel att man inte kan hantera föremål hur som helst och att saker måste få ta tid. En flytt bör ju heller inte ske till en sämre miljö, även om det bara är en mellanförvaring. 
 Det kan vara svårt att hinna med regelbundna översyner, även om man skulle vilja det. Hyreshöjningarna som drabbat de centrala museerna äter upp resurserna till verksamheten. Sveriges museer har väckt resursfrågan. 
 Det kan behövas en balans mellan publika frågor och magasinsfrågor. Det behövs en annan sorts pedagogik för att få besökare att förstå värdet av samlingar och samlingsförvaltning. 
 Man har inte tid och möjlighet att utföra översyn så koncentrerat som man skulle vilja. Arbetet blir splittrat. 
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Tips vid samlingsöversyn 
 Man kan ibland få bra hjälp och bidrag från arbetsförmedlingen för att  hitta bra personer till projekt, som till exempel har truckkort. En person som inte har så stor museivana kan utföra vissa uppgifter, medan de utbildade kan koncentrera sig på andra saker. 
 Ett tips är att ta hjälp av varandras erfarenheter när man gör ytberäkningar för magasin. 
 När man planerar översyn glömmer man ibland bort att det kan behövas en hel del fysisk hantering och att arbetsmiljön är viktig. Ta med det i tidsberäkningen och beräkning av arbetsyta. Vilka behov har museerna?  Mötesdeltagarna tycker att det skulle vara bra att prata mer om hur mallar för en bedömning kan se ut. Det vore också bra om museer kunde dela med sig av de mallar för bedömning som finns. Eller om Riksantikvarieämbetet eller någon annan kunde utforma en mall, förslagsvis i Excell med automatiska uträkningar för ytor och volym, som är lätt att använda.  Samlingsforum 2019 Årets Samlingsforum kommer att handla om betydelsen och användning av samlingar. Samlingsöversyn skulle kunna vara ett bra ämne till temat. En idé är att göra ett seminarium där man kort får presentera projekt under fem minuter var och sedan diskutera. Det kan finnas behov av att diskutera hur andra har gjort för att klara sitt uppdrag.  Ett annat tips är att bjuda in någon från Nationalmuseet i Oslo som arbetat med samlingsöversyn. Ett annat tips är Norsk vägmuseum som har gjort inventeringar i flera olika fylken. Man använde sig av en inventeringsrapport och tog hjälp av i-pads på ett nytt sätt.  Stort tack för detta möte och alla bra berättelser, synpunkter och tips! Alissa, Annika, Carola, Gabriella och Ingela   
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Nästa möte Nästa mötesdatum är inte bestämt än, men håll utkik i Riksantikvarieämbetets kalender för information.  Vi kommer även att annonsera nästa möte på den så kallade SIC-epostlistan. Om du vill bli tillagd till SIC-listan, kontakta Annika Carlsson, annika.carlsson@raa.se så förmedlar hon kontakten till listansvarig.   Bra länkar:  Significance 2.0. Australien Government. https://www.arts.gov.au/what-we-do/museums-libraries-and-galleries/significance-20 Spectrum 5.0 (engelsk version) https://collectionstrust.org.uk/spectrum/ Spectrum 4.0 En standard för samlingsförvaltning https://www.raa.se/kulturarvet/foremal-och-samlingar/spectrum-en-standard-for-samlingsforvaltning/ Alla Vårda väl-blad, bland annat de om ohälsosamma ämnen: https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/ Tidigare webbmöten: https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/moten-och-natverk/webbmoten-om-samlingsforvaltning/ Riksantikvarieämbetets e-kurs om ohälsosamma ämnen: https://www.raa.se/aktuellt/utbildning/kurser/ 


